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Autoria: Ver. Bruno Araújo 

 
Cria o Programa “Pratas da Casa” que estabelece a 

oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, 

cantores ou instrumentalistas locais na abertura de 

eventos musicais.  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  

 

Art. 1º  Na abertura dos eventos musicais será assegurada a oferta de oportunidade 

para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais no âmbito do município 

de Formosa-Goiás. 

Parágrafo único: O Poder Público buscará parceria com a iniciativa privada para a 

realização dos eventos musicais e disponibilizará espaços públicos, suporte físico, estrutural, de 

pessoal ou de outra natureza que se fizer necessário. 

Art. 2º Consideram-se grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais aqueles 

residentes no município de Formosa a mais de 01 (um) ano. 

Art. 3º O Poder Executivo através da Secretaria competente poderá cadastrar os 

Pratas da Casa e denominar de forma que todos os cadastrados possa se apresentar ao decorrer 

do ano em eventos realizados no município de Formosa. 

Art. 4º   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Câmara Municipal de Formosa, 16 de Setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

A finalidade do presente Projeto é fomentar a participação dos artistas locais em eventos 

musicais que contem com o apoio da iniciativa pública, sob qualquer forma no município de 

Formosa-GO. 

O Projeto de Lei Prata da Casa visa dá uma oportunidade ao cantores de nosso 

município e que através de eventos municipais possam divulgar o vosso trabalho, temos em 

nosso município cantores já consagrados e outros também que espera uma oportunidade, desta 

forma este projeto irá beneficiar a todos os cantores do nosso município.  

A valorização dos talentos, a oferta de oportunidade e a disponibilização de cultura são 

elementos essenciais para uma transformação no cenário cultural do nosso município.  

  

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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